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สาร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปัจจุบนั ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพ
และความเป็นอยู่ของประเทศ โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพือ่ สนองตอบต่อความสามารถในการแข่งขันนี้ จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลและต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำ�คัญใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ...จึงได้สนับสนุน
และให้ทุนการศึกษาต่อในระดับสูง...การทำ�วิจัยและพัฒนา...การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
เด็กและเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษ...รวมไปถึงการสร้างความตระหนักทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สาธารณชน กิจกรรมต่างๆ ที่สวทช. ดำ�เนินการ มุ่งที่จะสนับสนุน
และส่งเสริมการพัฒนากำ�ลังคน...ซึ่งเป็นฐานที่สำ�คัญยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ...โดยการสร้างโอกาส
ให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและได้ศึกษาหาความรู้ตามที่ตนเองสนใจ...เป็นกระบวนการ
ศึกษาที่ต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นปรัชญาของการศึกษาสมัยใหม่
การจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยในครั้งนี้...นับเป็นเวที
สำ�คัญที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ได้แสดงความรู้ ความสามารถทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมซึ่งสามารถนำ�ไปต่อยอด
สู่การใช้งานจริง อันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ท้ายที่สุด...ผมขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้สำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้...และขอขอบคุณ
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย

(ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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สาร
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14” หรือ “Thailand IT
Contest Festival 2015” ถือเป็นการรวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากความรู้ ความสามารถของ
เยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต
นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป นำ�ความรูม้ าประยุกต์ใช้และพัฒนาผลงานทีส่ ามารถนำ�มาใช้งานได้จริงและ
ถ่ายทอดสู่สาธารณชน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ดำ�เนินการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 20 ปีแล้ว และได้สนับสนุนให้เกิดผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นการต่อยอดผลงาน
ด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักเรียนและนักศึกษา โครงการต่างๆ ได้กระตุ้นให้
เยาวชนไทยตื่นตัวและหันมาพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันมากขึ้น อีกทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมก็ให้ความสำ�คัญที่จะนำ�ผลงานที่มีคุณภาพไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงต่อไป ดังจะ
เห็นได้จากผลงานของเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับในปีนี้ งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย” จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย การ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ (YSC) และ การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (YECC) นับว่าเป็นงานที่แสดงให้
เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนไทยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
การจัดงานในครั้งนี้ สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆ
ฝ่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มาร่วมกันจัดงาน โดยเฉพาะมูลนิธิสยามกัมมาจล ซึ่งช่วยสนับสนุนให้
เยาวชนได้ตอ่ ยอดผลงานไปใช้งานจริงสูส่ งั คมในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” และขอขอบคุณสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษทั อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นศูนย์ประสานงาน และผู้สนับสนุน
อื่นๆ ผมในฐานะผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอถือ
โอกาสนี้ ข อบคุ ณ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากทุ ก ฝ่ า ยที่ มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ก ารจั ด งานในครั้ ง นี้ ใ ห้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กำ�หนดไว้ทุกประการ
(ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร)
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
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มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
(Thailand IT Contest Festival 2015)
ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ...(เนคเทค)...สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน...ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...โดยมุ่งเน้นความสำ�คัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ
อันเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ (Strategic Technology) ตลอดมา และยึดถือเป็นยุทธศาสตร์
สำ�คัญในการวางแนวนโยบายของศูนย์ฯ ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ฯ จึงได้ดำ�เนินการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย :
Thailand IT Contest Festival” ขึ้นตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2558 นี้ ศูนย์ฯ จัด
งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14” ขึ้นในระหว่างวันที่ 1820 มีนาคม 2558 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขต
คันนายาว กรุงเทพมหานคร
“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย” เป็นงานประกวดแข่งขันสุดยอด
ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย
จากทั่วประเทศ ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้...ความสามารถของเยาวชนไทยให้
สามารถพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำ�ไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นการสั่งสม
และบ่มเพาะทุนมนุษย์อันจะเป็นรากฐานที่สำ�คัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยเป็นการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน IT จากเยาวชนไทยจากทั่ว
ประเทศ 3 กิจกรรม
1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (The Seventeenth National Software Contest: NSC 2015) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบกับ 122 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ
โปรแกรมเกม...โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้...(CAI)...โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลภาษา
ไทย โปรแกรม Open Source และ โปรแกรมสำ�หรับอุปกรณ์เครือข่ายเคลื่อนที่ Mobile Application สุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย
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2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth
Young Scientist Competition: YSC 2015) สรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน
Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐ
เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และ
ดาราศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์พืช วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3. การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14 (The Fourteenth Youth’s
Electronics Circuit Contest: YECC 2015) โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จาก
ทั่วประเทศ เพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์ สร้างสรรค์อุปกรณ์
“อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น”
นอกจากนี้ ในปีนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านยังมีโอกาสพิเศษจากมูลนิธิสยามกัมมาจลในโครงการ
“ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริงและมีผลงานที่มี
ศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยเน้นการทำ�งานในรูปแบบใหม่ที่
เน้นการสร้างกลไกการทำ�งานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสา เพื่อสร้างความยั่งยืนของ
โครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทย
จัดโดย		
		
		

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนับสนุนโดย
		
		
		

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย:
จากซอฟต์แวร์ขนาดเล็กสู่มาตรฐานสากล
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำ�โครงการการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อ “โครงการสนับสนุน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ในระยะแรกดำ�เนินโครงการโดยการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนา
โครงการซอฟต์แวร์ในระดับนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้นทุกปี
ต่อมาโครงการประกวดซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำ�เนินโครงการโดยจัดให้มี
เวทีการแข่งขันในระดับประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย (National Software Contest-NSC)” ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท
จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์ฯ ได้
สนับสนุนโครงการไปแล้วทัง้ สิน้ 9,847 โครงการ จากข้อเสนอโครงการทัง้ สิน้ กว่า 19,935 โครงการ
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้สามารถผลิตและพัฒนา
สร้างนักเขียนโปรแกรมที่มีทักษะ ความสามารถสูงให้กับวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จำ�นวนไม่น้อย
และเป็นทีย่ อมรับว่าเป็นโครงการทีส่ ร้างและพัฒนานักเขียนโปรแกรมอย่างแท้จริง เพราะมีกระบวนการ
สร้าง พัฒนาและประเมินความสามารถที่ได้ผล มีระบบส่งเสริม พัฒนาทักษะและสนับสนุนผู้พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้มีผู้สนใจทั้งนักเรียนและนักศึกษาจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมโครงการมากขึ้น และได้
รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น
โครงการดีเด่นของชาติ ประจำ�พุทธศักราช 2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เข้ารับ
พระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นับเป็นเกียรติยศสูงสุดของโครงการ
ในปี พ.ศ. 2557-2558 ศูนย์ฯ ได้ดำ�เนินโครงการการแข่งขันระดับชาติเป็นปีที่ 17 โดยได้
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ 11 ประเภท กล่าวคือ
1. ระดับนักศึกษา 5 ประเภท ได้แก่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำ�หรับลินุกซ์
2. ระดับนักเรียน 3 ประเภท ได้แก่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3. หัวข้อพิเศษ 3 ประเภท ได้แก่ Mobile Application, การประมวลผลภาษาไทย (BEST
-Text Location Detection Contest) และระดับครู อาจารย์ สื่อบทเรียนสำ�หรับระบบการเรียน
รู้ออนไลน์
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มีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 648 โครงการจากข้อเสนอโครงการกว่า 1,347
โครงการ สำ�หรับในงาน มหกรรมฯครั้งนี้ จะเป็นประกวดผลงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับประเทศ ของผู้พัฒนาทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมาหลายขั้นตอนจาก 6
ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาค
กลาง รวมเสนอผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันจำ�นวน 122 โครงการ
นับแต่ปีพ.ศ. 2546 ศูนย์ฯ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
ส่งผลงานที่ชนะเลิศไปแข่งขันงาน Asia Pacific ICT Awards (APICTA) ซึ่งเป็นการประกวด
ผลงานด้านซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ สำ�หรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบ
การและอุตสาหกรรมด้านไอซีทีของประเทศในภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนและนักศึกษาที่ไปแข่งขัน
และได้รับรางวัลมีดังนี้
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Mech Tournament”
พัฒนาโดย นายศุภศรณ์ สุวจนกรณ์ นายณัฎฐชัย เลาหชัย และนายภูมิ พีชวณิชย์ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ในงาน APICTA 2005 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “Battle Crossword
RPG Game” พัฒนาโดย นายปิฐิพงศ์ กันทะวงศ์ นายศิตวิทย์ สุธีพรวิโรจน์ และนายนัทน์นที มณี
รัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน APICTA 2005 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
• รางวัล Winner ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Analyzing and
Tuning Thai Musical Instruments Program” พัฒนาโดย นางสาวรพีพร พิมพ์อูบ นางสาวศิริมา
แซ่ลิ่ว และนางสาวคุลิกา ชมวงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในงาน APICTA 2006 ณ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “Real-time Camera’s
Position and Orientation Estimation Engine” พัฒนาโดย นายวัชรินทร์ เหลืองวัฒนากิจ นาย
อานุภาพ วิรัตนภานุ และนายพงศ์ธาริน วินยเวคิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน APICTA 2006
ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
• รางวัล Winner ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Tanjai OCR:
Input at the Speed of Thought” พัฒนาโดย นายณัฎฐ์ ปิยะปราโมทย์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
ในงาน APICTA 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “Hum Me a Tune…
Here Comes the Song” พัฒนาโดย นายพงศกร ธีรภาพวงศ์ และ นายไวยณ์วุฒิ เอื้อจงประสิทธิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน APICTA 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Paddy Ecosystem
Cyberlab: PEC” พัฒนาโดย นางสาวกนกวรรณ สีแดง นางสาวชญานิษฐ์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ และนาย
เจษฎา กิตติวราภรณ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ในงาน APICTA 2008 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Crystaxis” พัฒนา
โดย นายภัทรวุฒิ มาลีหวล นายธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล และ นายพรสิงห์ นิลผาย โรงเรียน
ราชสีมาวิทยาลัย ในงาน APICTA 2009 ณ ประเทศออสเตรเลีย
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• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Destine Strategy”
พัฒนาโดย นายสุทธินันท์ สุคโต นายวริศร์ โรจน์มั่นคง และนางสาวศุภลักษณ์ เกื้อทองมาก จากโรงเรียน
ระยองวิทยาคม ในงาน APICTA 2010 ณ ประเทศมาเลเซีย
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “มิตรแท้ธุรกิจ” พัฒนา
โดย เด็กชายวงศกร เทศยรัตน์ เด็กชายภัทร จารุอริยานนท์ และ เด็กชายวิทวิน โค้วเจริญ โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย ในงาน APICTA 2011 ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “ความฝันอันมืดมิด”
พัฒนาโดย นายกำ�ชัย โลเกศกระวี นายวาริท ทวีกาญจน์ และ นายภาคิน แจ้งกระจ่าง มหาวิทยาลัย
มหิดล ในงาน APICTA 2011 ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “บุญช่วยกู้ชีพ” พัฒนา
โดยนางสาวฉัตรธินี สุขยิ่ง ด.ญ.โศจิรัตน์ ธัญประทีป และ นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม โรงเรียน
เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ ในงาน APICTA 2012 ณ ประเทศบรูไน
• รางวัล Winner ประเภท Tertiary Student Projectsโครงการ “ระบบช่วยแพทย์รังสี”
พัฒนาโดย นายกรัชกาย อารีกิจเสรี นางสาวศรัณยา ภุมมา และนายธนานันต์ พัฒนางกูร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงาน APICTA 2013 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “@pple(แอดพีเพิ้ล)”
พัฒนาโดย นายวงศกร เทศยรัตน์ และนายภัทร จารุอริยานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในงาน APICTA
2013 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “โปรแกรมพัฒนา
นิตยสารบน HTML5” พัฒนาโดย นายมนัสวิน หาญมงคลชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ในงาน APICTA 2013 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ ระบบแนะนำ�และประเมิน
กิจกรรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ พัฒนาโดย นางสาวนารีรัตน์ แซ่เตียว นายสิร
ภพ ณ ระนอง และ นางสาวพัชรพร เจนวิริยะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงาน
APICTA 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
• รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ มีเดีย บีมเมอร์ พัฒนาโดย
นายคุณาภาส คงกิติมานนท์ นางสาวศศวรรณ เอื้อนิธิรัตน์ และ นายภาคิน แจ้งกระจ่าง มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตศาลายา ในงาน APICTA 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
• รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ นายซอมบี้กับเคมีที่รัก
พัฒนาโดย นางสาวธัญจิรา สุกกรี นางสาวนุชดี เหล่าสุรสุนทร และ เด็กหญิงณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ ในงาน APICTA 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

http://www.nectec.or.th/nsc/
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การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์:
ยกระดับเด็กไทยมุ่งสู่นักวิทย์ระดับโลก
ในปี พ.ศ. 2541 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมมือกับ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ในการริเริ่มจัดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (Young Scientist Competition in Computer Science Project-YSC.CS) ขึ้น
และเพิ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Project-YSC.EN) ในปีพ.ศ. 2545 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถ
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับประเทศ และคัดเลือกตัวแทนประเทศ
ไทยไปร่วมแข่งขันในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
นับแต่ปี พ.ศ. 2547 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และ
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้สงั กัดสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เข้ามาร่วมกับศูนย์ฯ ในการดำ�เนินการโครงการและสนับสนุนด้าน
วิชาการและการฝึกอบรมการทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์ การดำ�เนินโครงการตั้งแต่ปี 2541 จนถึง
ปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงงานไปแล้วทั้งสิ้น 2,160 โครงงาน จากข้อเสนอโครงงานทั้งสิ้น
6,443 โครงงาน
ในปีนี้ การประกวดได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เปิดกว้างรองรับสาขาต่างๆ ถึง 8 สาขา คือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์พืช โดยได้สนับสนุนโครงงานจำ�นวน 277
โครงงานจากข้อเสนอ 810 โครงงาน โดยการประกวดในงานมหกรรมฯ มีโครงงานที่ผ่านเข้าสู่
รอบชิงชนะเลิศ 45 โครงงาน
ผู้พัฒนาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจำ�นวน 3 โครงงาน จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 66 ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐ
เพนซิลเวเนีย และ I-SWEEEP ณ เมืองฮูสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือน
พฤษภาคม 2558
http://www.nectec.or.th/ysc/
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งาน Intel International Science and Engineering Fair
หรือ Intel ISEF
เป็นงานแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ครอบคลุมการประกวดในสาขาต่างๆ ถึง 15 สาขา
นับเป็นเวทีชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วโลกกว่า 1 ล้านคน และได้ดำ�เนินการต่อเนื่องมาถึง
ปัจจุบันกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว ซึ่งเยาวชนไทยประสบความสำ�เร็จและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยไป
ปรากฏในเวทีระดับโลก ดังนี้
• พ.ศ. 2543 นายณัฐพงศ์ ชิณธเนศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม รางวัล
ที่ 2 ประเภท Grand Awards สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรางวัลทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
Lehigh University และ มหาวิทยาลัย Lawrence Tech University ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 51
ณ เมืองดีทรอยท์ มลรัฐมิชิแกน
• พ.ศ. 2545 นายศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย โรงเรียนทิวไผ่งาม รางวัลประเภท Special Awards
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Use of Personal Computer) จาก มูลนิธิอินเทล ใน
งาน Intel ISEF ครั้งที่ 53 ณ เมืองหลุยส์วิลล์ มลรัฐเคนตักกี
• พ.ศ. 2547 นายทวีธรรม ลิมปานุภาพ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รางวัลประเภท Special
Awards เกียรติคุณประกาศ จาก Association for Computing Machinery ในงาน Intel ISEF ครั้ง
ที่ 55 ณ เมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน
• พ.ศ. 2549 นายณัฏฐ์ ปิยะปราโมทย์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี รางวัลที่ 4 Grand
Awards สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, รางวัลที่ 1 Special Awards จาก Association for Computing Machinery และ รางวัล Special Awards สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ จาก
สมาคมปัญญาประดิษฐ์อเมริกัน ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 57 ณ เมืองอินเดียนาโปลิส มลรัฐอินเดียนา
• พ.ศ. 2549 ด.ช.พีรจุฬา จุฬานนท์ นางสาวจิตต์ศจี สิชฌนุกฤษฎ์ และ นายตากเพชร เลขา
วิจิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รางวัลที่ 3 Grand Awards ประเภททีม และรางวัล
Special Awards จาก United Technologies Corporation ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 57 ณ เมือง
อินเดียนาโปลิส มลรัฐอินเดียนา
• พ.ศ. 2551 นายภีมเดช ประสิทธิ์วรเวทย์ นายมนภาส หะรารักษ์ และ นายธนวรกฤต บาง
เขียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จ.เชียงใหม่ รางวัลที่ 2 Special Awards จาก Sigma
Xi, The Scientific Research Society ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 59 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐ
จอร์เจีย
• พ.ศ. 2552 นายจักรกฤษณ์ ใจดี โรงเรียนแม่พริกวิทยา จ.ลำ�ปาง ได้รับรางวัล Special
Awards อันดับที่ 3 จาก American Association for Clinical Chemistry ในงาน Intel ISEF ครั้ง
ที่ 60 ณ เมืองรีโน มลรัฐเนวาดา
• พ.ศ. 2552 เด็กชายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ เด็กหญิงอารดา สังขนิตย์ และ นางสาวธัญพิช
ชา พงศ์ชัยไพบูลย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4
ประเภททีม ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 60 ณ เมืองรีโน มลรัฐเนวาดา
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• พ.ศ. 2553 นายศุภชัย นิลดำ� โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Grand
Awards อันดับที่ 4 วิศวกรรม-วัสดุศาสตร์ ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 61 ณ เมืองซานโฮเซ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย
• พ.ศ. 2553 นางสาวสายฝน นภนิภา และ นางสาวอภิชญา นพเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม
“พนมอดุลวิทยา” จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 ประเภททีม ในงาน Intel
ISEF ครั้งที่ 61 ณ เมืองซานโฮเซ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
• พ.ศ. 2554 โครงงาน พลาสติกจากเกล็ดปลา โดย นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ นางสาวธัญพิช
ชา พงศ์ชัยไพบูลย์ และนางสาวอารดา สังขนิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล
ที่ 1 Grand Awards สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (Best
of Category Award) และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากมูลนิธิอินเทล (Intel Foundation Young
Scientist Award) ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 62 ณ เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
• พ.ศ. 2554 โครงงาน ผลของฟิล์มมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักต่อการยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่
หลังการเก็บเกี่ยว โดย นายธนทรัพย์ ก้อนมณี นางสาววรดา จันทร์มุข และนายนรินธเดช เจริญสมบัติ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 ประเภททีม สาขา
วิศวกรรม-วัสดุศาสตร์ ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 62 ณ เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
• พ.ศ. 2555 โครงงาน การศึกษาความสัมพันธ์การย่อยสลายอาหารของมดแดงกับคุณค่าทาง
โภชนาการในไข่มดแดง โดย นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ สาขา
สัตววิทยา ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 2 สาขาสัตววิทยา ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 63 ณ
เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย
• พ.ศ. 2555 โครงงาน บทบาทของหอยทากสยามในสวนยางพารา โดย นายจตุพร ฉวีภักดิ์
นายณัฐพงษ์ ชิณรา และ นางสาวนันทกานต์ ล่องโลด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับ
รางวัล Grand Awards อันดับที่ 2 สาขาสัตววิทยา ประเภททีม ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 63 ณ เมือง
พิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย
• พ.ศ. 2556 โครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของดินฟอกสีที่ใช้แล้วจากกระบวนการฟอกสี
น้ำ�มันปาล์มในการดูดซับโลหะทองแดง โดย นางสาวอภิษฎา จุลกทัพพะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้
รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 3 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 64 ณ เมือง
ฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา
• พ.ศ. 2556 โครงงาน การศึกษาผลของ ความชื้นสัมพัทธ์ ขนาดของแรง และจำ�นวนเส้นขน
สัมผัส ต่อการหุบใบของต้นกาบหอยแครงชนิด Dionaea muscipula เพื่อใช้ประยุกต์สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมมือกล VFT 1852 โดย นายสหกฤษณ์ ธนิกวงศ์ นายณัฐนนท์ พงษ์ดี นายพรภวิษย์ เจนจิร
วงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์พืช
ประเภททีม ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 64 ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา
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การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์:
จุดประกายนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
การวิจัยและพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์ ผู้ทำ�การวิจัยและพัฒนาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการทำ�งานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี การสร้างบุคคลากรในระดับ
นักเรียนให้มีความรู้ความชำ�นาญทางด้านฮาร์ดแวร์จึงจะต้องมีการฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางด้านวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2543 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจึง
ได้เริ่มโครงการ NECTEC e-Camp ขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นค่ายฝึกอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นแก่นักเรียน และต่อมา ศูนย์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 20 แห่งทั่วประเทศจัดค่ายนัก
อิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ในช่วงเดือนเมษายนและตุลาคมอย่างต่อเนื่องมาทุกปี ในปีพ.ศ. 2557 ได้จัด
ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ 17 ค่าย มีนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายฯ จำ�นวนกว่า 1,000 คน นับแต่
ได้เริ่มโครงการมาได้จัดค่ายฯ ไปแล้ว 274 ครั้ง และมีนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกว่า 10,000 คน
ในปี พ.ศ. 2544 ศูนย์ฯ ได้จัดทำ�โครงการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นครั้งแรก
เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมจากค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC e-Camp)
และนิสิต นักศึกษาพี่เลี้ยงจากแต่ละค่ายฯ ได้มีโอกาสแข่งขันประลองฝีมือในการประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และดำ�เนินการต่อเนื่องมาทุกปี สำ�หรับปีพ.ศ. 2558 ในงานมหกรรมนี้ จะมีการแข่งขัน
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14 โดยมีนักเรียนและนักศึกษาพี่เลี้ยงตัวแทนค่ายของแต่ละ
มหาวิทยาลัย 12 แห่ง รวมจำ�นวน 39 คนเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัยในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
วงจรไฟฟ้าภายใต้หัวข้อ “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น” เพื่อค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
http://www.nectec.or.th/ecamp/
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กำ�หนดการรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
(The Seventeenth National Software Contest: NSC 2015)
วันที่ 17 มีนาคม 2558
เวลา 17.00-18.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. 		
เป็นต้นไป
เวลา 17.30-20.00 น. ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ 18 มีนาคม 2558
เวลา 08.00-09.00 น.
เวลา 09.00-19.00 น.
เวลา 09.00-10.00 น.
เวลา 10.00-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-17.00 น.
เวลา 17.00-18.00 น.
เวลา 14.00-16.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
ผู้เข้าแข่งขันประจำ�อยู่ที่บูธเพื่อนำ�เสนอผลงานโครงการ NSC 2015
ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงการ
คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน
พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 14

วันที่ 19 มีนาคม 2558
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น. เตรียมตัวนำ�เสนอผลงาน
เวลา 10.00-19.00 น. เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2015 ในงานมหกรรมประกวด		
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
วันที่ 20 มีนาคม 2558
เวลา 08.00-09.00 น.
เวลา 09.00-10.00 น.
เวลา 10.00-14.00 น.
เวลา 14.00-17.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เตรียมตัวนำ�เสนอผลงาน
แสดงผลงาน NSC 2015
การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 14

15

กำ�หนดการรอบชิงชนะเลิศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
(The Seventeenth Young Scientist Competition: YSC 2015)
วันที่ 17 มีนาคม 2558
เวลา 17.00-18.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่
เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
เวลา 17.30-20.00 น. ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ 18 มีนาคม 2558
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น. เตรียมตัวนำ�เสนอผลงาน
เวลา 10.00-19.00 น. เปิดแสดงผลงานโครงการ YSC 2015 ในงานมหกรรมประกวด		
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
เวลา 14.00-16.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 14
วันที่ 19 มีนาคม 2558
เวลา 08.00-09.00 น.
เวลา 09.00-19.00 น.
เวลา 09.00-10.00 น.
เวลา 10.00-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-17.00 น.
เวลา 17.00-18.00 น.
วันที่ 20 มีนาคม 2558
เวลา 08.00-09.00 น.
เวลา 09.00-10.00 น.
เวลา 10.00-14.00 น.
เวลา 14.00-17.00 น.
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ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
ผู้เข้าแข่งขันประจำ�อยู่ที่บูธเพื่อนำ�เสนอผลงานโครงการ YSC 2015
ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน
ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เตรียมตัวนำ�เสนอผลงาน
แสดงผลงาน YSC 2015
การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 13

กำ�หนดการ

การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14
(Youth’s Electronics Circuit Contest 2015: YECC 2015)
ประเภทนิสิต นักศึกษา
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-09.20 น.
ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
09.20-10.00 น.
จัดบูธแสดงผลงาน
10.00-12.00 น.
กรรมการตรวจผลงานรอบคัดเลือก
12.00-13.00 น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
คณะกรรมการตรวจผลงานรอบคัดเลือก (ต่อ)
16.00-16.30 น.
ยื่นเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน
รอบสอง ณ จุดลงทะเบียน
14.00-16.00 น.
พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 14
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558
09.00-09.30 น.
ลงทะเบียน
09.30-12.00 น.
ผู้พัฒนาโครงงานประจำ�บูธเพื่อให้ข้อมูลโครงงานแก่ผู้สนใจ
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
คณะกรรมตรวจผลงานรอบตัดสิน
วันศุกร์ที่ 20
09.00-09.30
09.30-14.00
12.00-13.00
14.00-17.00

มีนาคม 2558
น.
ลงทะเบียน
น.
ผู้พฒ
ั นาโครงงานประจำ�บูธเพื่อให้ข้อมูลโครงงานแก่ผู้สนใจ
น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
น.
การประกาศผลพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
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กำ�หนดการ

การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14
(Youth’s Electronics Circuit Contest 2015: YECC 2015)
ประเภทนักเรียน
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-09.20 น.
ชีแ้ จงกติกาการแข่งขัน
09.20-10.00 น.
รู้จกั อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (1)
10.00-10.50 น.
ความรู้วงจรตรรกะพื้นฐาน
10.50-11.30 น.
รู้จกั อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (2)
11.30-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.
ปริศนา (ไฟ) ฟ้าแลบ (1)
14.00-16.00 น.
พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 14
16.00-17.00 น.
ปริศนา (ไฟ) ฟ้าแลบ (2)
17.00-17.30 น.
ยื่นเอกสารการรับเงินสนับสนุน
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558
09.00-09.30 น.
ลงทะเบียน
09.30-10.20 น.
กิจกรรมตอบภาพวงจร
10.20-11.30 น.
ประกอบชุด Kit
11.30-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.40 น.
วัดทักษะการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ชุด Kit
13.40-17.00 น.
การแข่งขันโจทย์เยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์
วันศุกร์ที่ 20
09.00-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-13.00
14.00-17.00
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มีนาคม 2558
น.
ลงทะเบียน
น.
YECC สู่เวทีโลก
น.
คลินิกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
น.
การประกาศผล พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงาน

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
Thailand IT Contest Festival 2015
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เวลา 14.00-14.30 น.

นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และ
สื่อมวลชน ลงทะเบียน
เวลา 14.30 น.
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เดินทางมาถึง ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอส์แลนด์
เวลา 14.30-14.45 น.
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
		ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
		กล่าวรายงานการจัดงาน
เวลา 14.45-15.00 น.
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน
เวลา 15.00-16.00 น.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม		
นิทรรศการและผลงานของเยาวชนจากทั่วประเทศ
และเดินทางกลับ เป็นอันเสร็จพิธี
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โครงการ

สถาบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา	

หัวหน้าโครงการ

ผู้พัฒนา	

11 17p12c0147
			
12 17p12c0349
			
13 17p12e0123
			

ระบบวิเคราะห์วงสวิงเพื่อเพิ่มศักยภาพ
นักกีฬากอล์ฟ
แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษ
สำ�หรับเด็กอนุบาล
แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์
เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) 13 โครงการ
นายวัชริศ สุริยาอาภรณ์
นางสาวชนมน ซึ่งรุ่งเรืองชัย

นายสุเทพ มาดารัศมี
วราพร จิระพันธ์ทอง

นางณพ้ชร์วดี แสงบุญนำ�
นายนนทชัย เกษร
หงษ์ทอง		

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

ภาค

ตะวันตก		

ใต้		

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
เหนือ

กลาง

กลาง

กลาง

นางสาวชญานี ยมภา
นายกิจการ มะณีจันทร์

นายณัฐพงศ์ ธเนศสกุล

ตะวันออก		

กลาง

น.ส.แพรวพรรณ ชัยพรเรืองเดช กลาง

1 17p11c0293 สงครามแห่งแอสทีรอส
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายธันยา นวลละออง
นายสันติ มาอุ่น
นายนพปฎล วิสุทธิกุล
							
นายวรวิช โกศลกิติวงศ์
2 17p11c0316 อินแซนิตี้ แบร์คราฟต์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวภควรรณ ปักษี
นายยงยศ คูรัตน์
นายอาชัญ สุนทรอารมณ์
							
นายพงศธร สันติวัฒนกุล
3 17p11c0448 สตาร์ซิส
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางณัฐพร กาญจนภูมิ
นายณัฐกุล บุญชด
นายกมลฉัตร แสนวงค์
							
นายจิตรพงษ์ เพิ่มประโยชน์
4 17p11i0060 ตำ�นานแห่งองค์ดำ�
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง
นายปราโมทย์ ทรัพย์น้อย
นายอรงกรณ์ นุ้ยห้วยแก้ว
								
5 17p11i0113 เกมยิงปืน 3มิติ ควบคุมด้วยเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายสมปอง เวฬุวนาธร
นายจาตุรณต์ ภาวศิลป์
นายพีรธัช ธรรมบรรเทิง
			
กล้องไคเนคต์ สำ�หรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์				
นายรุจิภาส ชาติกาานนท์
6 17p11i0147 แสคตเตอร์ อาร์ก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวพรทิวา ปะวะระ
นายจักรพงษ์ เพียรมี
นายนายทิวา จันทรไทย
								
7 17p11i0214 ไรด์ อะ ไบค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายวาธิส ลีลาภัทร
นายเมธีไนย์ ส่งสุข
นายจิรายุ เลิศชะกิจ
								
8 17p11n0163 การพัฒนาเกมแก้ปริศนารูปแบบสองมิติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายเทพฤทธิ์ สินธำ�รงรักษ์
นายจิรวัตร ศรีรักษ์
นายฐิติ สธนพงษ์วัชรี
			
มุมมองด้านข้างบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ				
นายภานุพงศ์ บุญรอด
			
แอนดรอยด์ ชื่อเกม”อไลฟ์”
9 17p11s0059 การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันใบ้คำ�สำ�หรับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ่ นายกษิดิ์กฤษณ์ ดำ�เกลี้ยง
นายเซาฟี วุฒิสมัย
นางสาวภัทรานิษฐ์ จิรสินชนารัตน์
			
อุปกรณ์มือถือ
วิทยาเขตหาดใหญ
10 17p11w0053 ลูกแก้วในตำ�นาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
น.ส.ศรีสภุ า ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายชนากิตติ์ เสนทอง
นายทรงศักดิ์ สมเนตร
				
วิทยาเขตศาลายา			
นายปรินทร์ ฐิติวิมล

รหัส

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) 10 โครงการ

ลำ�ดับ

22

รหัส

โครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษา	

หัวหน้าโครงการ

ผู้พัฒนา	

24 17p13c0299 การพัฒนาระบบจัดการพฤติกรรมการเดินหลง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
			
โดยใช้เทคนิคกระแสข้อมูลภูมิสารสนเทศ

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ (นักศึกษา) 10 โครงการ
นายวัศวี แสนศรีมหาชัย

นายสุรศักดิ์ วาจี

นายสัญชัย ธนะทรัพย์จินดา

14 17p11i0122 หนังสือเออาร์ เรื่องประวัติประเพณีแห่เทียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์
นายจักรพันธ์ บูรณะกิติ
นายมารุต ศรีจันทร์
			
พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี บนระบบปฏิบัติการ					
			
แอนดรอยด์
15 17p12i0014 แอปพลิเคชันสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นางสาวรุ่งทิวา อินทร์หา
นางสาวธัญลักษณ์ ปัสสาสัย
			
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1					
16 17p12i0069 หนังสือภาพสวนสัตว์อุบลราชธานีแบบสามมิติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์
นายนำ�ชัย ศรีสุข
นายโสธร กาลจักร
			
เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ บนระบบ				
นางสาวณัฐธิดา กางโสภา
			
ปฏิบัติการแอนดรอยด์
17 17p12i0181 ก-ฮ ฟอร์ ฟัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวพรทิวา ปะวะระ
นายกฤษฎิ์ นิลคูหา
นายนัฐพงษ์ ประวิสารัตน์
								
18 17p12i0227 สื่อการเรียนรู้ นาฬิกาพาเพลิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวทศพร จูฉิม
นางสาวรัตนาภรณ์ สุภี
								
19 17p12n0120 แอพพลิเคชันฝึกออกเสียงภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นางสาวนภาพร ติ๊บยะกาศ
นายพัฒนพงศ์ ทองทิพย์
			
สำ�หรับชาวต่างชาติ
20 17p12n0133 การพัฒนาเกมสองมิติประเภทอาร์ พี จี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้่
นายจักรกฤช เตโช
นายพีระศักดิ์ พลายยงค์
			
เรื่อง ชีวประวัติของสืบ นาคะเสถียร		
21 17p12s0012 ที่สุดแห่งระบบเขียนชุดคำ�สั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายวโรดม วีระพันธ์
นายศักรินทร์ คำ�มณี
				
วิทยาเขตภูเก็ต
22 17p12w0031 ใบลาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
น.ส.ศรีสภุ า ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายศิรภัสร์ พรรคกลิน
นายศิวกร พงษ์ชาญเดช
				
วิทยาเขตศาลายา			
นายณัฐวิชช์ โรจน์เจริญปรีดา
23 17p12w0050 โปรแกรมช่วยการสื่อสารภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาววริษฐา ยิ้มแต้
นายพศวัต ปัณฑะโชติ
			
ในสถานการณ์ต่างๆ
วิทยาเขตศาลายา			
นางสาวจณิสตา สื่อสกุล

สถาบัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) 13 โครงการ

ลำ�ดับ

23

ภาค

กลาง

ตะวันตก

ตะวันตก		

ใต้

เหนือ		

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
เหนือ		

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ตะวันออก ด้วย
เฉียงเหนือ

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ

รหัส

โครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษา	

หัวหน้าโครงการ

34 17p14c0152
			
35 17p14c0268
			
36 17p14c0308
			
37 17p14c0317
			

เครือ่ งแลกเปลีย่ นอาหารสัตว์จากขวด กระป๋อง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายนฤเทพ สุวรรณธาดา
นายณัฐฏธนกฤต ธรรมปันไพศาล
และน้�ำ เหลือใช้ ร่วมกับระบบแยกประเภทอัจฉริยะ				
การพัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศสำ�หรับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ
นายหาญนรินทร์ เครือจิรายุส์
การค้นหาข้อมูลแบบกลุ่มความร่วมมือ
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง			
ระบบรู้จำ�ตัวอักษรธรรมอีสานบนใบลานด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ�
นางสาวนฤมล ชูเมือง
แผนภูมิต้นไม้บนแบบจำ�ลองโลจิสติกส์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การพัฒนาแบบจำ�ลองระบบและรูปแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า อรทัย สังข์เพ็ชร
นายนพกร ใช้บุญเรือง
การแสดงผลเพื่อการจัดการศูนย์ข้อมูล
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) 19 โครงการ

25 17p13c0459 ระบบ GPS เพื่อการติดตามบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นางสาวศรีผการัชติ ศรีนชิ านันท์ นายณัฐพล สนิทอารีผล
			
และตรวจจับการล้ม
พระจอมเกล้าธนบุรี			
26 17p13c0460 โปรแกรมอัจฉริยะเพื่อการดูแลและเตือนภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นายวุฒิพงษ์ คำ�วิลัยศักดิ์
นายวริทธิ์ ศิริโชติดำ�รงค์
			
สำ�หรับผู้สูงอายุ
พระจอมเกล้าธนบุรี 			
27 17p13c0462 อุปกรณ์สวมใส่สำ�หรับช่วยเหลือผู้บกพร่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นายสันติธรรม พรหมอ่อน
นายนันทิพัฒน์ นาคทอง
			
ทางการมองเห็น (วิชั่นเนียร์)
พระจอมเกล้าธนบุรี			
28 17p13c0464 โปรแกรมเฝ้าระวังพฤติกรรมบุคคลผ่าน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ
นายวีระพล จิตมณี
			
Smartwatch
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง			
29 17p13e0080 โปรแกรมช่วยการรับรู้สำ�หรับคนตาบอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม
นายอาทิตย์ แก้วขาว
			
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NFC				
30 17p13n0089 การจำ�แนกเสียงด้วยโครงข่ายประสาทเทียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายภาษิต ปัญญาพฤกษ์
			
เพื่อควบคุมรถเข็นต้นแบบ
31 17p13w0001 โปรแกรมสร้างกราฟในรูปแบบอักษรเบรลล์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
นางสาวณัฐกานต์ แสงสร้อย
				
วิทยาเขตศาลายา			
32 17p13w0007 ผจญภัยในโลกแห่งเสียง
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายธีรภัทร ปัจฉิมะกุล
นายกิตติภณ แต้เกษม
				
วิทยาเขตศาลายา			
33 17p13w0036 ส่องแสง
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายเซง เลิศมโนรัตน์
นาย ธนวัฒน์ คำ�แน่น
				
วิทยาเขตศาลายา

สถาบัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ (นักศึกษา) 10 โครงการ

ลำ�ดับ

24
ผู้พัฒนา	

ภาค

กลาง		

นางสาวนนทยา วิไลเลิศสมบัติ

กลาง		
กลาง		

กลาง		

ตะวันตก

ตะวันตก		

ตะวันตก		

เหนือ

ตะวันออก		

กลาง		

กลาง		

กลาง		

กลาง		

นายวิชชุกร ชุบไธสง
นายธีรนัย วิริยะสมบัติ
นายเอก ตั้งสมบูรณ์
นายนนท์ คนึงสุขเกษม
สามเถร/พระปรีชา ค้าคำ�

นางสาวนวพร พูลจันทร์
นางสาวอัคริยา กุลวิจิตร
นางสาวศิริวรรณ ตุนมรรยาท
นายกันตภณ เก็งทอง
นายรวิพล วจนะวิศิษฐ

นายปรินทร์ พิริยะโศภิษฐ์
นายพงทวี ธิสงค์
นายธีรวัฒน์ พิริยธราเวทย์
นางสาวณัชภัส ยังช่วย
นายณัฐภัทร เลาหระวี
นางสาวบุษภาณี พงษ์ศริ ยิ าภรณ์
นายอภิเซษฐ์ เกษศิริ
นายอิทธิสิทธิ์ ทองคำ�
นางสาวอังคณารัตน์ พละพร
นางสาววลัยมาศ ชินสร้อย
นายนนทพัทธ์ ขันตีกุล

รหัส

โครงการ

สถาบัน

หัวหน้าโครงการ

ผู้พัฒนา	

38 17p14c0478 ยูทีไนน์ อยู่ที่ไหน หาอะไรก็เจอ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นายจิระศักดิ์ สิทธิกร
นายทินกฤต งามดี
นายกฤษฎา ทองเชื้อ
				
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
39 17p14c0488 ระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้โดรน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนันต์ ผลเพิ่ม
นายณัฐวุฒิ เอื้อศักดิ์สุภา
40 17p14c0529 การตรวจจับและจำ�ลองการเคลื่อนไหวของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายณัฐพงศ์ ชินธเนศ
นายวิชยุตม์ เอกศรายุธ
			
ใบหน้าแบบเรียลไทม์
41 17p14e0088 เครื่องบินผสมผสานเทคโนโลยีสองแขนง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายเกื้อกูล กุมรัมย์
นายอภิลักษณ์ พุ่มประไพ
นายพิชย อานุภาพภราดร
				
วิทยาเขตศรีราชา			
นายศรัญย์ชัย อนันธนานฤภร
42 17p14e0097 ระบบตรวจสอบสถานะของช่องจอดรถยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นายทัศพันธุ์ สุวรรนทัต
นายคชาพล เมืองจันทร์
นายปริญญา น้ำ�จันทร์
				
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ			
นายพีระพงษ์ เกียรติพงศ์วิริยะ
43 17p14i0032 โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นายปฏิวัติ แก้วสิทธิ์
นายเชิดพงษ์ หารคำ�แพง
นางสาวศิรประภา แสนโคตร
			
สั่งงานแบบไร้สัมผัส (Leap Motion)
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น			
นางสาวศิรประภา นะคะจัด
44 17p14i0090 ระบบการหาความสัมพันธ์ของสินค้าโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นางสาวพนารัตน์ ศรีเชษฐา
นายวุฒิชัย กล้าเกิด
นางสาวภัทราพร พันเดช
			
เทคนิค Apriori จากกลุ่มลูกค้า					
45 17p14i0116 ไม้ป่าเดียวกัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายจักรชัย โสอินทร์
นายเหมกรณ์ เอกวารีย์
นายรัชชานนท์ ชมภูบุตร
							
นายวรวุฒิ ตั้งตระกูล
46 17p14i0120 การตรวจจับช่องทางเดินรถ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ
นายชัยพัต ชุ่มใจ
นายสุริยนต์ มหาจันทร์
								
47 17p14i0177 แอปพลิเคชันคำ�นวณเมทริกซ์โดยใช้หลัก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท์ นายเฉลิม เพ็งพิศ
นายพฤกษาศิลป์ วงศ์ศรี
			
การประมวลผลภาพ					
48 17p14i0193 ระบบคลังข้อสอบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์
นายเจษฎา สุขจันดี
นายธวัชชัย มั่งสูงเนิน
								
49 17p14n0114 ระบบคัดกรองหุ้นเพื่อการลงทุนด้วยปัจจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายํธีระศักดิ์ มูลตุ้ย
			
พื้นฐานผสานปัจจัยทางเทคนิค
50 17p14s0073 โปรแกรมประยุกต์ช่วยในการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นายธาดา หวังธรรมมั่ง		
			
โดยใช้วิธีการค้นหาเฉพาะที่
วิทยาเขตหาดใหญ่
51 17p14w0046 ระบบนับจำ�นวนผู้โดยสาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร นางสาวนิโลบล ปิยะทักษานนท์ นางสาวนิตยา นัดสูงวงศ์
				
กำ�แพงแสน
52 17p14w0052 โปรแกรมการสกัดข้อมูลและการวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะ
นายธนภัทร์ อาจิณวัฒน์
นางสาวสิโรธร ภารัตนวงศ์
			
ข้อมูลการขับขี่
วิทยาเขตศาลายา

อาจารย์ที่ปรึกษา	

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) 19 โครงการ

ลำ�ดับ

25

ภาค

ตะวันตก

ตะวันตก

ใต้

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ตะวันออก ใช้
เฉียงเหนือ
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
เหนือ

ตะวันออก		

ตะวันออก		

กลาง
กลาง

กลาง

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

รหัส

โครงการ

สถาบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา	

ผู้พัฒนา	

58 17p21c0265 ฟาร์มหลุดโลก
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา
นายเกริกชัย ศรีสุโข
นายชวลิต แก้วเลิศ
59 17p21c0269 หรรษาเรขาคณิต
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา
นายธนวัฒน์ จิตอุทัย
นายคณิติน งามประเสริฐ
60 17p21c0437 หนุมานตะลุยใต้บาดาล
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
นายเดชา ดรินทพงศ์
ด.ญ.ติณณา รัตนโพธิสัน
ด.ญ.สุภาวดี ภูสนาม
				
คอนแวนต์			
ด.ญ.อรณัชชา อนุตรโชติกุล
61 17p21c0439 บุญวิ่ง ซิ่งรอบโลก
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
นายเดชา ดรินทพงศ์
นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป
น.ส.พลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด
				
คอนแวนต์			
ด.ญ.วรรณวรางค์ มารัตน์
62 17p21e0087 นาฬิกาทะลุมิติ
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์
นายคมชาญ ศิลป์เจริญ
นายคุณานนต์ บุรเทพ
							
นางสาวนลินี ขวัญดี
63 17p21e0127 อยู่ดีวิถีพอเพียง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำ�อ่อน
นายณัฐพงษ์ หมื่นสิทธิโรจน์
นางสาวรมิตา ธีรธนิตนันท์
							
นางสาวณิชกานต์ ฤทธิ์เจริญ
64 17p21i0218 เกมปรัมปราออนไลน์
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา
นายเนติพงษ์ กัญญะลา
นายชัยภัทร ศุภรักษ์
								
65 17p21n0060 เดอะยักษ์แอดเวนเจอร์
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน
นายคำ�พันธ์ จันทาอ่อน
นายปรมินทร์ จันทร์ศรี
ด.ช.ธีรพล เอี่ยมอาจ
				
(บ้านตลุกตาสาม)			
ด.ช.ชาญชัย บุราโส
66 17p21n0077 สู้เพื่อแม่!
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ
น.ส.กัลยวรรธน์ พรหมรัตน์สรณ นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์
							
นายเอกพล สุขประเสริฐ

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) 11 โครงการ

53 17p15c0005 จุยส์: โปรแกรม Platform as a Service
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายภุชงค์ อุทโยภาส
นายมนัสวิน หาญมงคลชัย
				
บนเดสก์ท็อปสู่กลุ่มเมฆ
54 17p15c0407 ระบบสนับสนุนการพยาบาลทุกแห่งหน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
นายพรหมเรศ ชมะนันทน์
นายวสุ ลีลาเลิศพานิชย์
							
นายวสันต์ ลีลาเลิศพานิชย์
55 17p15e0128 ตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น
นายณฐนน แก้วเสมอตา
นายวรปรัชญ์ อัตไพบูลย์
				
วิทยาเขตศรีราชา			
นายธนพล แดงสมบูรณ์
56 17p15i0096 ระบบยืนยันตัวตนอย่างเป็นมิตรสำ�หรับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายอรรถพล สุวรรณษา
นายธนาวุฒิ เวียงปฏิ
นางสาวประภัสสร พรมลี
			
เครือข่ายขนาดเล็กและขนาดกลาง					
57 17p15s0078 ระบบเวิร์กโฟลว์การประมวลผลภาพคราเคน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์
นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ
				
วิทยาเขตหาดใหญ่

ลำ�ดับ

หัวหน้าโครงการ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำ�หรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) (นักศึกษา) 5 โครงการ

26
เหนือ

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
เหนือ		

ตะวันออก

ตะวันออก

กลาง		

กลาง
กลาง
กลาง		

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ใต้

ตะวันออก		

กลาง

กลาง

ภาค

โครงการ

สถาบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา	

หัวหน้าโครงการ

69 17p22c0197 พิชิตคุณสมบัติ ธาตุเคมี
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา
นายธนกร กล่อมฤทธิ์
70 17p22c0205 ชั้นบรรยากาศ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
นางสาวภัณฑิรา ประทุมโช
นางสาวศรัณยา ทองบัวศรี
				
ไทยบริหารธุรกิจ			
71 17p22c0412 สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โรงเรียนปทุมวิไล
นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์
น.ส.จิรัศชญา พรหมสาขา
			
โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality			
ณ สกลนคร
72 17p22c0440 จตุรม่อล ศึกชิงจ้าวอาเซียน
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
นางสาวมัทนา ประภาเมือง
นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช
				
คอนแวนต์			
73 17p22c0441 ศราเปาร้อยร้าน
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
น.ส.พิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์
				
คอนแวนต์			
74 17p22c0557 ว้าว หนังสือพูดได้ “ไฮเจแปน”
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
นางวิไล สุขเกื้อ
นางสาวเพ็ญโฉม ดวงศาลา
							
75 17p22e0028 กินดีมีสุขกับข้าวหอม
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์
นางสาวสุพิชฌาย์ โพธิ์เตี้ย
							
76 17p22e0102 จานจันท์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี
นางสาวธนพร ชุมภู
							
77 17p22i0010 เลือกใช่!! ได้Grammar (แอพพลิเคชั่นเกมส์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา
นางสาวละอองดาว ท้าวมา
			
เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)				
78 17p22n0003 หนีให้ทัน นั่นแผ่นดินไหว
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา
นายพีรศุษม์ วงศ์สุทธิผล
							
79 17p22n0076 ผจญภัยกับสิ่งเร้าในป่ามหัศจรรย์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ
ด.ญ.สุพิชชา สินสุวรรณ
							

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) 15 โครงการ

67 17p21n0078 มหัศจรรย์เกมสร้างเมืองแห่งความสุข
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ
นายธราธร หลวงอินตา
							
68 17p21s0096 ก่อกำ�เนิดกลายพันธุ์
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
นายศุภชัย เสมาธนกุล
ด.ช.รัชชานนท์ วัฒนาพรินทร
							

รหัส

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) 11 โครงการ

ลำ�ดับ
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ใต้

เหนือ

ภาค

กลาง
นางสาวรชศา บุญณกรศิริ
กลาง		
นายปิยะพงศ์ วงศ์ก่อ		
นางสาวธีร์จุฑา อินทรสร
กลาง		
นางสาวเจนจิรา คำ�คม
น.ส.เพ็ญประภา ประคุณหังสิต กลาง		
ด.ญ.ณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์
นางสาวรสิตา วัฒนศิริ
กลาง		
นางสาวพิชชากร เจริญพรอนุกูล
นายภูวเมศฐ์ พรรัชต์วรภัทร
กลาง
นายศุภวิชญ์ ปัญญาแฝง
น.ส.ปาณิศา เอี่ยมธีระไพบูลย์ ตะวันออก
นางสาวธนนพวรรณ รัตนไตรศรี
น.ส.กัญญารัตน์ วงศ์ทางประเสริฐ ตะวันออก
นางสาวปิยนัช ไกรวาส
นายรณชัย ชายผา
ตะวันออก		
นายคณาสันต์ จันทร์ผาย
เฉียงเหนือ
นายนายธนวิชญ์ วิมลพันธ์
เหนือ
นายพชรพล วัชระชัยสุระพล
ด.ช.พลัฏฐ์ ธรรมภาณ
เหนือ
ด.ช.พงศ์พล สุขเกษตร

นายศรัณย์ภัทร ฝั้นแก้ว
นางสาวปัณทิตา รูปสุวรรณ
ด.ช.ธราสิทธิ์ สอนเสริม
นายวรุณ ซิงห์เกิล

ผู้พัฒนา	

รหัส

โครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษา	

หัวหน้าโครงการ

84 17p23c0004 โปรแกรมแสดงการทำ�งานของภาษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นางพัชรา คงแก้ว
นายภูมิรพี ลือนาม
			
คอมพิวเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์				
85 17p23c0259 หนูน้อยนักสำ�รวจ
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา
นายธนภัทร ประทีปทอง
86 17p23c0423 การหาขนาดไซส์เสื้ออย่างง่ายด้วยมือถือ
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
นางกรกมล กำ�เนิดกาญจน์
นางสาวธันยพร รุจิขจรเดช
							
87 17p23c0434 ลุค ไลค์ เลิร์ธ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นางสาวธัญจิรา สุกกรี
				
คอนแวนต์			
88 17p23c0477 อีคิว
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต
นางสาวธีราพร ตันประเสริฐ
89 17p23e0026 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู ผ่าน
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” นายศุภชัย แตงอ่อน
นางสาวน้ำ�เพชร รอดประเสริฐ
			
Raspberry pi ด้วยวิธีการวิเคราะห์ใบหน้า
90 17p23e0130 เครื่องรดน้ำ�เห็ดอัตโนมัติ
โรงเรียนชลกันยานุกูล
นางวรรณวณา ปัญญาใส
นายภิศนุพงศ์ พงศ์อภิรักษ์
							
91 17p23n0075 ตรวจสุขภาพง่ายนิดเดียว
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา
นางสาวขวัญมนัส วรรธนะภูติ
							
92 17p23n0085 จะจับจ่ายออนคลาวด์
สารภีพิทยาคม
นายวรการ ประพัฒน์สิริ
นายรณกฤต บุญปันเชื้อ
93 17p23s0106 ไอลิ้งค์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นายชนะภัย ชลธาร
ด.ช.สวรรษ วงษ์ศาโรจน์
							
94 17p23w0039 ซอฟแวร์ป้องกันการปลอมตัวตนด้วยลายเซ็น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายพิชญุตม์ อุปพันธ์
นายธนวรรธน์ ดีโป
95 17p23w0049 โปรแกรมถอดเสียงดนตรีเป็นโน้ตดนตรี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายพิชญุตม์ อุปพันธ์
นายปิยวัฒน์ อานันทคุณ
			
โดยใช้การแปลงฟูรีเย
96 17p23w0054 ระบบแก้ไขคำ�ผิดอัจฉริยะแบบเรียนรู้ได้
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายฐนิสพงษ์ หล่อพงศ์พานิช

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) 13 โครงการ

80 17p22n0107 คล้อง-จอง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายณพัช ประภายสาธก
						
81 17p22n0116 จับดาวใส่กระด้ง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้
นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล
							
82 17p22s0110 เปิดประตูสู่อวกาศ
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง
นางสาวจิดาภา เถรว่อง
							
83 17p22w0047 โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ระบบสุริยะด้วย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นายศิวะรักษ์ จันทร์แดง
นางสาวศุภนิดา พรหมมา
			
เทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน่ เพชรบุร			
ี

ลำ�ดับ

สถาบัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) 15 โครงการ
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ผู้พัฒนา	

ภาค

ตะวันตก
ตะวันตก
ตะวันตก

นายภัทร เจริญตัณธนกุล

เหนือ
ใต้

เหนือ

ตะวันออก

กลาง
ตะวันออก		

กลาง		

กลาง
กลาง

กลาง		

ตะวันตก		

ใต้

เหนือ

เหนือ

นายราษฏร์ชเดช ระงับพาล
ด.ช.นิติธร แก้วน้อย
นายปัณณธร บุญเอกอนันต์
นายชวิศ สกุลยืนยง

นายปฏิภาณ ชิณเกตุ
นายเดชาพล เลิศสุรัตน์
นางสาวมัทนพร จึงมั่นคง
นางสาวชุลีมาศ แก้วแดง

นางสาวณิศรา เพ่งผล
นางสาวเรืองริน ผลเจริญ
นางสาวณัฐรดา ฉัตรฤทธิชัยกุล
น.ส.ณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์
นางสาวฐานิต กุลาเลิศ
นางสาวธวัลรัตน์ เรือนเงิน

นายศรัณญ์ อินทรลาวัณย์
นางสาวภาธิรัช โฆษะครรชิต

นายพิทวัส คุณกะมุต
นายภาณุวิชญ์ โมทนา
นางสาวณัชชา สุวรรณยิก
นางสาวธันยา นภีรงค์
นางสาวอินทุอร แก้วละเอียด
ด.ช.ศุภชัย บุญเจริญ
นางสาวศิริขวัญ อินทปัทม์
นางสาวสุจวิมล ใจยะสุ

โครงการ

สถาบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา	

หัวหน้าโครงการ

ผู้พัฒนา	

97 17p31c0132 แอพพลิเคชันสำ�หรับบริหารจัดการลูกทัวร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายประดนเดช นีละคุปต์
นายเสฎฐวุฒิ พิลาฤทธิ์
นายบุลากร สุวรรณมาลัย
			
และการท่องเที่ยว สำ�หรับผู้ประกอบการ				
นายกิตติทัต สานุกูล
			
ด้านการท่องเที่ยว
98 17p31c0153 แท็กซี่อัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นายมารอง ผดุงสิทธิ์
นายชวิษฐ์ ธาวนพงษ์
นายสุรสิทธิ์ ประคุณหังสิต
				
พระจอมเกล้าธนบุรี			
นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์
99 17p31c0347 การประยุกต์ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เพื่อ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นายสุเมธ ประภาวัต
นางสาวเบญญา รุ่งศรีสุทธิวงศ์
นางสาวสรัลพร เสือดี
			
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงาน
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
			
ระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุและรถนำ�ส่ง
			
ผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน
100 17p31c0452 ระบบสนับสนุนและแจ้งเตือนผู้ขับขี่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นางชมพูนุท จินจาคาม
นายพีรภัทร พาปาน
นายปฐวี นาคบุตร
			
บนอุปกรณ์แอนดรอยด์
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
101 17p31e0037 บี๊บๆ ส่งสัญญาณไปถึงเธอ
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ
นางสาวลลินดา เรืองปัญญา
102 17p31e0042 มัคคุเทศก์(แอพพลิเคชั่นจัดทริปและนำ�เที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายวัชรพัฐ เมตตานันท
นายภูวดล สุจิตรานุภาพ
นายวรกันต์ รติสุรกานต์
				
วิทยาเขตศรีราชา
103 17p31i0148 ระบบแสดงตำ�แหน่งรถขนส่งมวลชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายวาธิส ลีลาภัทร
นายชยุต เลื่อนยศ
นายชาญชัย ไทยานนท์
			
มหาวิทยาลัยขอนแก่น					
104 17p31i0169 มิชชันซี : เกมปฏิบัติการพิทักษ์สวนสัตว์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก
นายอนิรุธ ธรรมวิเศษ
นายปกรณ์ เพชรนุกูลเกียรติ
								
105 17p31n0080 โปรแกรมประยุกต์สำ�หรับการช่วยจดจำ�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม
นายดำ�รงฤทธิ์ ฤทธิบุตร
นางสาวศุภากร อินทรทัต
			
ด้วยเสียงพูด
106 17p31n0117 ระบบจัดการข้อมูลบรรณานุกรมด้วยการรู้จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม
นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
			
ตัวอักษรบนอุปกรณ์พกพา
107 17p31s0022 ผู้ช่วยดูแลสุขภาพเพื่อผู้รักสุขภาพและผู้ป่วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายอนันท์ ชกสุริวงค์
นายเกียรติ์อธีติ อนุสรณ์ภักดี
นายพัฒนพล มโนพิรุฬห์พร
			
เบาหวาน
วิทยาเขตหาดใหญ่			
นางสาววาสิฏฐี ลีละศุภกุล
108 17p31s0101 จัดให้จี๊ด ชีวิตของเรา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายสุธน แซ่ว่อง
นายอานนท์ แก้วประเสริฐ
นายธนพร หนูวิลัย
				
วิทยาเขตหาดใหญ่			
นางสาวลักษิกา โล่ห์สุวรรณ
109 17p31s0102 โซเชียลเน็ตเวิร์ค สำ�หรับกิจกรรมกลุ่ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายสุธน แซ่ว่อง
นายพงศกร คันฉ่อง
นางสาวภัทรนิษฐ์ มุสิกะประยูร
				
วิทยาเขตหาดใหญ่
110 17p31w0003 พิค แอนด์ พาร์ค: แอพพลิเคชันช่วยแนะนำ� มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.)
นางสาววันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ นางสาวภัทรพร แสงอรุณศิลป์
นางสาวณัฐนรี ตรณโนภาส
			
สถานที่จอดรถและค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม				
นางสาวจิรันดา สัมฤทธิ์กิจ
			
แก่ผู้ใช้รถยนต์

รหัส

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

Mobile Application 14 โครงการ
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ตะวันตก		

ใต้

ใต้		

ใต้		

เหนือ

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
เหนือ		

ตะวันออก
ตะวันออก

กลาง

กลาง		

กลาง		

กลาง		

ภาค

รหัส

โครงการ

มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
วิทยาเขตศาลายา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายโสภณ ผู้มีจรรยา
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

นายกานต์ ปทานุคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
เหนือ

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ

ตะวันตก		

น.ส.มาริสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาวปทิดา แก่นเผือก

119 17p41i0212 การพัฒนาสื่อบทเรียนสำ�หรับการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก		
นายวรินทร์ ไทยรักษ์
			
ออนไลน์รายวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เฉียงเหนือ				
			
ในงานควบคุม
120 17p41i0286 ความลับของการแปลงทางเรขาคณิต
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม		
นางประภาวดี นิ่มสังกัด
นายสุรชัย สุขรี
							
นายวรวุธ อัครกตัญญู
121 17p41i0287 การแต่งคำ�ประพันธ์ ประเภทกลอน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม		
นายสุจินต์ หาญโสภา
นายสุรชัย สุขรี
							
นางสาววรารัตน์ ศรีบุตรดา
122 17p41n0108 โจทย์ปัญหาคณิต คิดๆให้สนุก
โรงเรียนแม่ตะไคร้		
นายราชัน คำ�บุญเรือง

ตะวันตก

เหนือ

กลาง

กลาง
กลาง

กลาง
กลาง

ภาค

วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ

นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์

นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
นายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี

นายคฑาไชย ทักษ์สิทธา
นายเอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์
นายธีระ ศิริธีรากุล		

นางสาวกัลยา นฤดมกุล
นายธีระ ศิริธีรากุล

นายกิิตติภพ ผิวนวล

นางสาวปิ่นหทัย ลิ้มฬหะพันธ์
นางสาวชญานิศ ตันธีระพงศ์

ผู้พัฒนา	

นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ
นายกันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา

หัวหน้าโครงการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษา	

สื่อบทเรียนสำ�หรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) 4 โครงการ

111 17p32c0298 การระบุตำ�แหน่งข้อความบนภาพถ่าย
112 17p32c0323 การระบุตำ�แหน่งตัวอักษรจากฉากธรรมชาติ
				
113 17p32c0381 3-step text detection
114 17p32c0518 การระบุตำ�แหน่งข้อความบนภาพถ่ายด้วย
			
การประสมลักษณะและเทคนิคการค้นหา
115 17p32c0545 ข้อความเอย เจ้าอยู่ไหน, ระบบระบุตำ�แหน่ง
			
ข้อความบนภาพถ่ายทั่วไป
116 17p32n0091 ระบบระบุต�ำ แหน่งตัวอักษรอย่าง
			
มีประสิทธิภาพ
117 17p32w0005 การค้นหาตำ�แหน่งข้อความบนภาพถ่าย
				
118 17p32w0051 นักสืบข้อความอัจฉริยะ
				

ลำ�ดับ

สถาบัน

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

BEST 2015-Text Location Detection Contest 8 โครงการ
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โครงการ
สถาบัน
การจดจำ�คำ�และแก้ไขคำ�ผิดบนแป้นพิมพ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
แบบจอสัมผัสโดยใช้การวิเคราะห์ความ
คล้ายของรูปแบบการกด
โปรแกรมถอดเสียงดนตรีเป็นโน้ตดนตรี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โดยใช้การแปลงฟูรีเย

หัวหน้าโครงการ
นายณัฐพนธ์ ธรรมอาชีพ
นายภัทรพล มูลแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษา	
น..ส.เลาขวัญ งามประสิทธิ์
นายพิชญุตม์ อุปพันธ์

ผู้พัฒนา	

อุปกรณ์ต้นแบบการยับยั้งตะใคร่น้ำ�และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นายมนัส สิทธิโชคธรรม
นายจรดล จันทร์สว่าง
นายณัฐฏ์ โชติบุญ
สาหร่ายเซลล์เดียวโดยใช้กระบวนการ
เพชรบุรี			
นางสาวรจเรข นิติวรรัตน์
แยกน้ำ�ด้วยไฟฟ้า
อุปกรณ์ในการตรวจวัด ค่าควันดำ�และ
โรงเรียนศรียานุสรณ์
นายชาญ เถาวันนี
นางสาวภัสราภรณ์ เจริญธรรม นางสาวสิตมณี แย้มศรี
แก็ส CO ด้วยเซ็นเซอร์ จากอนุภาค				
นางสาวสุดารัตน์ สินไธสง
นาโนคาร์บอนด์แบลค
แอปพลิเคชั่นแสดงความเร็วสูงสุดที่
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายรัชนิกร กุมรัมย์
นายกิตติพัฒน์ ชัยคุณแสง
นายศิวกร ชลเขตุ
สามารถขับได้ของรถยนต์ขณะเลี้ยวโค้ง
สมบัติของวัสดุคอมโพสิทของยางธรรมชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางสาวกุลธิดา ทีน้อย
นายเอกภพ ลีฬหานาจ
นางสาวพิมพิกา อุไรวรรณ
กับเส้นใยพืชในท้องถิ่น				
นางสาวปรัชญาภรณ์ ดีรักษา
P.Y. 1 ระบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
นายศิลปกรณ์ จันทไชย
นางสาวจิดาภา ดิลกปภาพัฒน์ นางสาวชมจันทร์ พันธ์พัฒนะ
สำ�หรับโซลาร์ฟาร์ม				
นางสาวชมพูนุท ชูจันทร์
ฝ้าเพดานแบบแขวนผสมเส้นใยสับปะรด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์
นายรามราช ปนัดสาโก
นายวัชรินทร์ บุญญวงศ์
และนาโนไททาเนียมไดออกไซด์				
นางสาวทิพย์ธิดา คุ้มประดิษฐ์
การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากต้นจากด้วย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นางสุวารี พงษ์ธีระวรรณ นายจตุพร อึ้งตระกูล
นางสาวชนัณญา จันทรโชติ
tio2 สู่งานหัตถกรรมจักสาน					
การผลิตฟองน้ำ�เส้นใยธรรมชาติจากพอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา นางสาวปุญญี่สา เทวบุรี
นางสาวสุกัญณี กลั้งเนียม
จากเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ นครศรีธรรมราช			
นางสาวสิริวิมล ทิศสักบุรี
การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายสันติชัย ไชยดี
นายนนทกร พึ่งพา
นายพิญชพงศ์ ใจแก้วแดง
ดินเบา บิสกิต ปูนซิเมนต์และทราย				
นายชูพงษ์ ลาดปาละ
ในการผลิตอิฐซิเมนต์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 9 โครงงาน

3 Y17IENC232
		
		
4 Y17IENC252
		
		
5 Y17TENC276
		
6 Y17TENI032
		
7 Y17TENU030
		
8 Y17TENS028
		
9 Y17TENS052
		
10 Y17TENS122
		
11 Y17TENN124
		
		

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 โครงงาน

ลำ�ดับ รหัส
1 Y17ICSC182
		
		
2 Y17ICSC221
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เหนือ		

ใต้		

ใต้		

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ใต้		

กลาง

กลาง

กลาง		

กลาง

ภาค
กลาง		

รหัส

สถาบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา	

หัวหน้าโครงการ

นวัตกรรมกันชนรถยนต์ผลิตจากการพัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม นายปิ่นกมล เรืองเดช		
เรซิ่นพลาสติกชีวภาพชนิดไบโอ-โพลี
เพชรบุรี
คาร์บอเนตจากหญ้านวลจันทร์ และเปลือก
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ร่วมด้วยเปลือก
หอยแครงป่น และป่านศรนารายณ์

โครงการ

ผู้พัฒนา	

13 Y17TEVC002 การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ
นางสาวเพชรลักษณ์ การกล้า นายธตรัฏฐ์ เด่นศรีเสรีกุล
		
เพื่อดูดซับสีย้อม Methylene Blue ใน				
นางสาวศิณีนาฏ สุทธินวล
		
น้�ำ ทิง้ และการนำ�ถ่านกัมมันต์กลับมาใช้ใหม่
		
โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ
14 Y17TEVC004 การพัฒนาสมบัติความเป็นฉนวนกันความ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ
นางสาวอารียา นารถติกร
นางสาวธนัชพร ลิมปนานุรกั ษ์
		
ร้อนและความแข็งแรงของคอนกรีตผสม				
นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน
		
ซิลิกาแอโรเจล เถ้าลอย และเส้นใยกาบ
		
มะพร้าว
15 Y17TEVC200 แผ่นกาวดักจับแมลงศัตรูพืชย่อยสลายได้ โรงเรียนพนมสารคาม
นายชิด วงค์ใหญ่
นายสิทธิชัย เทพเดช
นายธีระวัฒน์ เฉลิมญาติ
			
พนมอดุลวิทยา			
นายภัทรพงศ์ ลิมปวัฒนะ
16 Y17TEVC226 ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ต้านไบโอฟิล์ม และความ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ น.ส.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล นางสาวณิชกานต์ ลีฬหาวงศ์ นางสาวธนาวรรณ กุลนา
		
เป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากสัตว์ทะเล				
ญาณันธร รุ้งอาภาจรัสกุล
		
และเมือกของสัตว์ทะเล
17 Y17IEVI018 การย่อยสลายตอซังข้าวด้วยจาวปลวก
โรงเรียนสิรินธร
นางสาวอรวรรณ รัมพณีนิล ด.ช.วิทวัส จารัตน์
							
18 Y17TEVI047 การศึกษาประสิทธิภาพเซลลูโลสฟอสเฟต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล
นายกฤตริน เทพกิจอารีกุล
นายศักดิ์สิทธิ์ ปานบ้านแพ้ว
		
จากต้นกกในการดูดซับตะกั่วจากน้ำ�ทิ้ง				
นางสาวจุฬาลักษณ์ ปลัดขวา
19 Y17TEVU081 การบำ�บัด H2S ในน้ำ�เสียด้วย
โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะ
นายบุญรุ้ง สีดำ�
นางสาวพราวน้ำ�เพชร คำ�ไสย์ น.ส.ณัฐณิชา กิตติธรรมคุณ
		
Rhodobactor capsulatus. ที่เพาะเลี้ยง อโศก			
นางสาวไพรบุญ ก้อนสุวรรณ
		
ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้ออย่างง่าย
20 Y17TEVS032 การดัดแปลงโครงสร้าง NANO
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ น.ส.อรวรรณ ทัศนเบญจกุล นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด
		
MEMBRANE COMPACT จากคาร์บอน					
		
โพรงเซลลูโลสที่ติดด้วยเม็ดสีคอมโพสิต
		
กับTiO2

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 โครงงาน

12 Y17IEGC116
		
		
		
		

ลำ�ดับ

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

สาขาพลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง 1 โครงงาน

32
ใต้		

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ

กลาง		

กลาง		

กลาง		

กลาง		

กลาง

ภาค

รหัส

28 Y17IMAC239
		
29 Y17TMAC129
30 Y17TMAN004
		
		

อาจารย์ที่ปรึกษา	

หัวหน้าโครงการ

การศึกษาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและสเปกตรัม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายนิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์
นายณภัทร ศิริพรสวรรค์
ความต้านทานเชิงซ้อนของเซลไฟฟ้าเคมี
ผสมกับเซลแสงโวตาอิกแบบชีวะ
การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของลักษณะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ นายกฤต กรวยกิตานนท์
การเคลื่อนที่ และการเปลี่ยนแปลง
วิทยาลัย
ปริมาตรฟองอากาศเพื่อการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นตรวจคุณภาพน้ำ� โดยใช้
กล้องของอุปกรณ์พกพา
การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ของตัวแปร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
นายพงศ์พิสิทธิ์ ทองปุ้ม
ที่เกี่ยวข้องต่อการตกของลูกกระบาก
มุกดาหาร			
คลื่นเสียงกับการเจริญเติบโตของ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางรัฃนก สุวรรณจักร์
นางสาวพิมภาพร ยอดคำ�แปง
ต้นเมล็ดทานตะวัน				

การสะท้อนอย่างต่อเนื่องในรูปหลาย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ นายวีระเดช สิทธิพล
เหลี่ยมปกติ
เครือข่ายถ่ายทอดและมัลติแพคกิง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธรรมนูญ ผุยรอด
นายศิวกร สงวนหมู่
เครื่องคำ�นวณเกี่ยวกับเมทริกซ์โดยใช้
โรงเรียนลำ�ปางกัลยาณี
นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด นางสาวชวิศา ริหัด
โปรแกรม Microsoft Visual studio				
2010

สาขาคณิตศาสตร์ 3 โครงงาน

24 Y17IPAC123
		
		
25 Y17TPAC176
		
		
		
		
26 Y17TPAU011
		
27 Y17TPAN120
		

สถาบัน

การศึกษาความเหมาะสมของการนำ�
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
นายพุฒิ พงศ์มานะวุฒิ
ดอกหญ้าขจรจบ (Pennisetum
ตรัง			
pedicellatum,Trin.) มาใช้ในการดูดซับ
คราบน้ำ�มันในแหล่งน้ำ�
Bio Base Packaging จาก Cellulose โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายธีรพัฒน์ มาน้อย
บัวหลวง				
การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน นางสาวนัทธกานต์ ป้อมทอง
ชนิดสีย้อมไวแสงจากสารสกัดธรรมชาติ				

โครงการ

สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 4 โครงงาน

21 Y17TEVS038
		
		
		
22 Y17TEVS045
		
23 Y17TEVN082
		

ลำ�ดับ

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 โครงงาน
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ใต้		

ภาค

กลาง		

กลาง		
นายจักรกฤษณ์ นันทศรี
กลาง
นางสาวฐิติยา มะโนวัง
เหนือ		
นางสาวณิชกานต์ แพนไธสง

นายธนภัทร ลี

นายวัฒนา ตรีบาตร
ตะวันออก
นางสาวปภัสรา นิธิชวัลรัตน์ เฉียงเหนือ
นางสาวรจลดา เฉลิมชัย
เหนือ		
นางสาวเบญจมาภรณ์ อุ่นผูก

นายบุณยกร อัศวนิเวศน์

กลาง

นายฤทธิกุล ธรฤทธิ์
ใต้		
นายยุทธศาสตร์ สอนประสม
นางสาวกัณฐิกา โตเกษม
เหนือ		
นางสาวลักษิกา ดาศรี

นายศุภณัฐ สามห้วย
นางสาวมนัสวี ยอดจิต

ผู้พัฒนา	

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

38 Y17IPLC190
		
39 Y17IPLU103
		
40 Y17TPLI010
		

การลดการเกิดสีคล้ำ�ของยางพาราด้วย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นายขุนทอง คล้ายทอง
นายรัฐธรรมนูญ ติยะบุตร
สารสกัดจากรำ�ข้าว
ปทุมธานี
ชะลอการร่วงของดอกและผลแตงกวา
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นายผจญภัย เครื่องจำ�ปา
นายวิศรุต ชาลี
ด้วยสารสกัดจากใบข้าวโพด 					
ฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทาง
โรงเรียนมัญจาศึกษา
นายนรินทร รัตนทา
นายณฐกร แสนสุรินทร์
น.ส.ธัญญลักษณ์ ภัทรศิริพันธ์
การเกษตรจากสารสกัดวัชพืช				
นางสาวปริลดา โตกทอง

สาขาวิทยาศาสตร์พืช 8 โครงงาน

ลำ�ดับ รหัส
โครงการ
สถาบัน
อาจารย์ที่ปรึกษา	
หัวหน้าโครงการ
ผู้พัฒนา	
31 Y17ICHC006 การปรับปรุงยา Paclitaxel โดยใช้น้ำ�ตาล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์
นางสาวชิตินาท เทศรัตนวงศ์
		
Hydroxypropyl-ß-cyclodextrin เพื่อ
		
เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งยาแบบฝัง
32 Y17TCHC091 การเพิ่มความเสถียรของอนุภาคที่บรรจุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม
นายนิธิพงศ์ วิเศษศรี
นายภรัณยู โอสถธนากร
		
phase change material โดยการเชื่อม
		
ขวางสายพอลิเมอร์ ในเปลือก และการ
		
ประยุกต์ใช้ในน้ำ�ยางพารา
33 Y17TCHC107 การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ นางสาวกันติชา จรางกุล
นางสาวสิริภัทร เพ็งแป้น
		
ที่มีโครงสร้างของ 3,5-ไดไฮดรอกซีโทลูอีน
		
และ 4-ไนโตรอะนีลีนสำ�หรับการตรวจวัด
		
แอนไอออน
34 Y17TCHC185 ฟิล์มพลาสติกชีวภาพผสมน้ำ�มัน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ
นางสาววรดา เกิดเกียรติขจร นางสาวกาญจนันท์ ตั้งดวงดี
		
หอมระเหยไล่แมลงจากซังข้าวโพด				
นางสาวศิรินัชชา ศรีอุดร
35 Y17TCHU020 มหัศจรรย์ลายขิดจากเส้นใยธรรมชาติ
โรงเรียนสามชัย
นางปริศนา โสภารีย์
นางสาวเนตรชนก ทองไชย น.ส.ขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์
						
นางสาวพวงเพชร บันโสภา
36 Y17TCHS031 แก้วชีวภาพจากซิลเวอร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์
นางสาวศศินิภา บุญมน
นางสาวนาตาช่า พรหมณะ
37 Y17TCHN090 การดูดซับตะกั่วในน้ำ�โดยใช้เปลือก
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นางสาวปนัสยา นิพิฏฐกุล		
		
แก้วมังกร

สาขาเคมี 7 โครงงาน

34
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ตะวันออก		
เฉียงเหนือ

กลาง		

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ
ใต้		
เหนือ

กลาง		

กลาง

กลาง

ภาค
กลาง

รหัส

โครงการ

สถาบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา	

หัวหน้าโครงการ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ผู้พัฒนา	

41 Y17TPLI055 การศึกษาชนิดของสารออกฤทธิ์ทาง
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายสุเทพ แพทย์จันลา
นายกิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย นางสาวสุภัสสร เชี่ยวขจร
		
ชีวภาพและประสิทธิภาพในการกำ�จัด					
		
ลูกน้ำ�ยุง การป้องกันการดูดเลือดของยุง
		
ที่ได้จากสารสกัดเมล็ดมะละกอ เมล็ด
		
ละมุดและเมล็ดส้ม
42 Y17TPLU056 การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยฝ้ายโดย
โรงเรียนนาจะหลวย
นางสาววรรณภา สายมาตย์ นางสาวศรัญยา มารัตน์
นางสาวรัตนากร สุดเต้
		
ใช้เอนไซม์เซลลูเลสจากการย่อยกาก				
นายสิทธิชัย ศรีคำ�
		
เมล็ดยางพารา
43 Y17TPLS050 การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำ�มันด้วยชีววิธี
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นางสาวณัฏฐณิชา บัวทอง
นายอานุภาพ ชัยดา
						
นางสาวรดารัตน์ สารทิพย์
44 Y17TPLN155 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นางยุวดี แสนทรงสิริ
นางสาวพอฤทัย เมืองมา
นางสาวชาลินี จางศิริกูล
		
ของน้ำ�มันก๊าดด้วยสารสกัดจากหญ้า
เชียงราย			
นายศุภกฤต วงศ์ตุ้ย
		
คออ่อน		
45 Y17TPLN178 การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
นางสาวสิริภรณ์ คลังชำ�นาญ นางสาวประติภา จีนะสอน
		
จากเปลือกผลไม้และคุณสมบัติเชิงกล
พิษณุโลก			
นางสาววริศรา มโนนัย
		
ของฟิล์มเพื่อการประยุกต์ใช้		

ลำ�ดับ

สาขาวิทยาศาสตร์พืช 8 โครงงาน
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เหนือ		

เหนือ		

ใต้

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ

ตะวันออก		
เฉียงเหนือ

ภาค

ค่าย eCamp

คำ�นำ�หน้า

เด็กชาย

เด็กชาย

เด็กชาย

3

เด็กหญิง

4

นางสาว

เด็กหญิง

เด็กชาย

8

เด็กชาย

เด็กหญิง

9

		

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย

นาย

10

สถาบันเทคโลโลยีพระจอมเกล้า

เด็กชาย

			

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

			

โรงเรียนพญาไท

เด็กหญิง

			

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาว

เด็กหญิง

7

มหาวิทยาลัยมหิดล

			

6

			

นาย

เด็กชาย

5

มหาวิทยาลัยบูรพา

			

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชาย

			

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

			

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2

นาย

นาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

			

1

ลำ�ดับ

ชื่อ-นามสกุล

ยศวรรธน์ รักษายศ

ตรีบูร วัชรจิตติธรรม

โมกข์ ศุภกาญจน์

พรนภัส สีหาคม

อรรถกร ศรนารายณ์

กรกฎ ภุมมาลี

จิราวรรณ คำ�หา

นิภาพร เหล่าสนธิ์

จิตราวดี คำ�กองแพง

สุพัตรา หาผล

ฐานศักดิ์ พงศ์พระเกตุ

บุษรินทร์ อุทรส

รังสิมัสต์ กุลเพชรจิระ

ฉัตรภาวรี ศรีสุขวัฒนุกูล

ภานุวัฒน์ นามสกุลรัตน์

ษัฑวัต สระแกทอง

กันตภณ จงจัยตงท์

พีรวัส หนูบุญ

นิทรรศ เฟื่องจารุกุล

สิรวิชญ์ สระแก้ว

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

ประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

โรงเรียนพญาไท

โรงเรียนพญาไท

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรี เพชรบูรณ์

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

โรงเรียนชลราษฎรอํารุง

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนปากช่อง

โรงเรียนมารีย์วิทยา

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ผศ.ประภากร สุวรรณะ

นางสาวณัฐธนพร เหมวิจิตร

นางสาวศิวพร พันศร

นายนิศรุต พันธ์ศิริ

ผศ.เดชา วิไลรัตน์

ดร.สัญชัย เอียดปราบ

ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา

นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์

นายทนงศักดิ์ มากทอง

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี

สถาบัน

การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14 (Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2015)
ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ประเภทนักเรียน							
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การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14 (Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2015)
ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ลำ�ดับ รหัส
โครงการ
สถาบัน
อาจารย์ที่ปรึกษา	
หัวหน้าโครงการ
ผู้พัฒนา	
1 YECC1401 เครื่องเตือนการทานยา และการจ่ายยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นายผดุงศักดิ์ วงศ์เขียวแก้ว นายณัฐพงษ์ แก้วโม่ง
นายนฤพนธ์ ธาวารี
		
สำ�หรับผู้สูงอายุ
ราชมงคล ภาคพายัพ เชียงใหม่
2 YECC1402 ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็กสำ�หรับครัวเรือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นายนครินทร์ ศรีปัญญา
นางสาวนุธิดา ชำ�นาญกิจ
นายภูมินทร์ ประกอบแสง
			
ราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร				
3 YECC1403 เครื่องผสมควบคุมความเร็ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี นายอาทิตย์ ศรีแก้ว
นายอนุสรณ์ ชนะสงคราม
นางสาวศิรินทิพย์ สายใยทอง
							
4 YECC1404 เครือข่ายไร้สายเพื่อการเกษตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายสุวิทย์ กิระวิทยา
น.ส.ขวัญชนก นวลนภาศรี
นายธีระพงษ์ สีฟอง
5 YECC1405 คทาตรวจวัดไฟรั่วพร้อมระบบการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายสัญชัย เอียดปราบ
นายเมธีนันท์ คำ�เพราะ
		
แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
6 YECC1408 การพัฒนาตัวอักษรเบลล์ต้นแบบ
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายเดชา วิไลรัตน์
นายประกิจ โชวติพรม
นางสาววิราณี สวนเจริญ
7 YECC1411 ระบบวัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ นายธนวิทย์ สุขเกิด
นางสาววาสนา บุบผาวาสน์
							
8 YECC1412 ระบบดูแลพืชผักสวนครัวด้วยเซนเซอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ นายอาทร กลีบม่วง
นายอภินันต์ จันลาภา
		
ไร้สาย					
9 YECC1413 เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายอธิพงศ์ สุริยา
นายณัฐกร สาระพันธุ์
นายต้องยศ แช่มช้อย
		
เทคโนโลยี RFID					
10 YECC1415 ระบบไฟทางเตือนภัยอัจฉริยะ
โรงเรียนพญาไท
นางสาวศิวพร พันศร
นายนราวิชญ์ กิตติพงศ์ธนกิจ นายเกียรติบ์ ดินทร์ จำ�รัสธเนศ

ประเภทนิสิต นักศึกษา							
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รางวัล

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
(The Seventeenth National Software Contest: NSC 2015)
11 ประเภท คือ
• ระดับนิสิต นักศึกษา 5 ประเภท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่องานด้านการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำ�หรับลินุกซ์
• ระดับนักเรียน 3 ประเภท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
• หัวข้อพิเศษ 2 ประเภท Mobile Application, BEST 2015-Text Location
Detection Contest
• ระดับครู อาจารย์ 1 ประเภท สื่อบทเรียนสำ�หรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์
ทุนในการพัฒนาโครงการๆ ละ 12,000 บาท และเงินรางวัล
รางวัลที่ 1
ทุนการศึกษา 60,000 บาท โล่รางวัลเกียรติยศ และถ้วย		
		
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
		
(ยกเว้นหัวข้อพิเศษ)
รางวัลที่ 2
ทุนการศึกษา 40,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลที่ 3
ทุนการศึกษา 20,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
รางวัลพิเศษ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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รางวัล

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
(The Seventeenth Young Scientist Competition: YSC 2015)
ทุนในการพัฒนาโครงงานๆละ 12,000 บาท และเงินรางวัล
• รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 60,000 บาท โล่รางวัลเกียรติยศ
		
และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันงาน Intel ISEF
		
ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
		
(รวม 3 รางวัล)
• รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 40,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
		
(รวม 3 รางวัล)
• รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 20,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
		
(รวม 3 รางวัล)
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รางวัล

การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14
(Youth’s Electronics Circuit Contest : YECC 2015)
รางวัลประเภทนิสิต นักศึกษา
• รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
• รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
• รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลประเภทนักเรียน
• รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
• รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 8,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
• รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 6,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
• รางวัลทฤษฎียอดเยี่ยม
ทุนการศึกษา 3,000 บาท
• รางวัลทักษะยอดเยี่ยม
ทุนการศึกษา 3,000 บาท
• รางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์ ทุนการศึกษา 3,000 บาท
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พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
Thailand IT Contest Festival 2015
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
เวลา 14.30-17.30 น.
ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เวลา 14.00-14.30 น.
เวลา 14.30 น.

เวลา 14.30-14.40 น.
เวลา 14.40-16.40 น.
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

16.40-16.50 น.
17.00 น.
17.00-17.30 น.
17.30 น.

นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และ
สื่อมวลชนลงทะเบียน
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ 		
ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ดร.กัลยา อุดมวิทิต
รองผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กล่าวรายงานและสรุปผลการจัดงาน
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทำ�พิธีมอบรางวัลและถ่ายรูปร่วมกับเยาวชนที่ชนะเลิศ
ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท และกล่าวปิดงาน
ประธานในพิธีเดินทางกลับ
ถ่ายภาพหมู่สำ�หรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลของแต่ละการแข่งขัน
เสร็จพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการจัดงาน
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